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Apesar de toda a confusão por conta da crise econômica mundial, alguns setores continuam 
otimistas, como o do mercado de tevê paga, que prevê ultrapassar no País os investimentos 
que têm sido destinados à web, canal que vem comemorando crescimento, nos últimos anos, 
nos planos de mídia das empresas.  
 
Tanto é assim que a Internet foi o meio de comunicação que mais cresceu em investimento 
publicitário até julho deste ano, com R$ 383,2 milhões, uma alta de 44,4%. A rede, 
entretanto, perdeu a posição isolada de quinta mídia que mais recebe investimento — com a 
Olimpíada, a TV por assinatura recobrou o lugar.  
 
O faturamento dos veículos com publicidade chegou a R$ 11,3 bilhões de janeiro a julho e 
aponta um crescimento de 14,7% do mercado publicitário, em relação a igual período de 2007, 
de acordo com o Projeto Inter-Meios, da publicação especializada Meio & Mensagem. 
 
A TV aberta ficou com R$ 6,6 bilhões, 58,5% do total.  
 
Quase todas as mídias acompanhadas pela publicação apresentaram expansão: Internet 
(44,4%), Rádio (24,4%), Revista (21,3%) e TV por Assinatura (22,9%). A única queda 
registrada foi a de Guias e Listas (-13,2%).  
 
Campanhas 
 
Por outro lado, a mídia até então em maior ascensão entre os anunciantes, a Internet fechou o 
mês de julho com 3,37% de participação no bolo publicitário, enquanto em julho do ano 
passado esse índice era de 2,7%. Por isso, está ganhando importância no planejamento global 
dos anunciantes. "Os canais digitais são uma das prioridades do grupo McCann Erickson no 
mundo inteiro", afirma Paulo Sanna, diretor de Criação Digital da filial brasileira do grupo, que 
aponta esta demanda em clientes globais como Mastercard e Chevrolet e HP por campanhas 
interativas.  
 
Um dos segmentos que mais têm apostado neste meio é o das montadoras de veículos, como 
a Renault, que acaba de lançar a versão on-line da campanha de lançamento do Renault 
Sandero Stepway, com estréia prevista para o próximo dia 2. Um dos dados que ajudaram o 
anunciante a adotar a mídia foi uma pesquisa feita pelo Ipsos Marplan, que aponta a que a 
Internet foi o meio que mais cresceu entre homens de 30 a 44 anos das classes AB nos últimos 
dois anos — alta de 55% para 64%. A campanha foi criada e desenvolvida pela Salem, agência 
interativa da montadora.  
 
Segundo a agência, a campanha conta com hotsite e anúncios nos principais portais do País, 
além de uma estratégia que prevê a transmissão de filmes inéditos entre usuários. "Enquanto 
a TV é uma mídia passiva e efêmera, a Internet proporciona uma maior proximidade com o 
internauta, maior interação, conteúdo e mensagens de forma que o próprio usuário busca o 
que é de seu interesse", aponta Márcio Salem, presidente da agência.  
 
Para a segunda fase da campanha de lançamento da nova linha 207 da Peugeot, a Loducca 
também está apostando na Internet para atrair os consumidores às concessionárias da rede, 
através de chamadas no site institucional da marca. No primeiro semestre, a agência venceu 
uma concorrência internacional da marca para lançar o modelo 207 em 20 países, disputada 
com as agências que atendem a marca em todo o mundo. "Tivemos um ano excepcional, em 
função da qualidade e quantidade de contas ganhas em 2007. Sobre a crise externa, creio que 
até agora não atingiu os planos dos clientes, pois não houve revisão de metas", diz Celso 
Loducca, diretor da agência. As contas conquistadas em 2007 foram Peugeot, Bayer, Nextel, 
TAP e BR Malls.  
 
Outra que está de olho na expansão da verba publicitária nos meios digitais é Ideiasnet, 
companhia que investe em empresas do setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT). 



Na última semana, a empresa lançou a Brazilian Advertising & New Digital Strategies (Brands), 
holding que reúne quatro agências digitais do grupo sob seu guarda-chuva: a Hands, 
especializada em mobile marketing, a Addcomm, uma agência de comunicação e marketing 
digital, a Media Factory, de marketing de relacionamento digital, e a TVaoVivo, que atende a 
área de multimídia interativa.  
 
Segundo Nélio Bilate, presidente da holding, a empresa será uma multinacional brasileira com 
projetos de expansão. Até o fim do ano, estará presente também na América Latina e Europa.  
 
Redes Sociais 
 
Depois do Orkut, a rede social argentina Sonico anuncia hoje seus planos para para fazer 
frente às outras redes sociais tendo o Brasil como principal mercado de expansão. Segundo 
Rodrigo Teijeiro, presidente da Sonico, a rede possui atualmente 24 milhões de usuários 
registrados, sendo mais de 5 milhões de brasileiros. De acordo com o Ibope/NetRatings, as 
redes sociais mais utilizadas no País são Orkut (69,8%), Sonico (7,9%) e MySpace (4,8%). 
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